
 
 

 
 

 

 

 بيان صحفى

 المناطق الحضرية فى القاهرة يالتنمية بالمشاركة ف مشروع واروزين ون ومصريوشركاء أوروبي

 2016يوليو  26

ة ئماقالومصر، زار مسؤولون أوربيون ومصريون المشروعات التنموية  يفى إطار التعاون بين االتحاد األوروب –القاهرة 

 المشروعومنطقة عزبة النصر.  يالممول من االتحاد األوروبى وذلك ف المناطق الحضرية يالتنمية بالمشاركة ف مشروعل

والتنمية بالتعاون مع وزارة  ياالقتصادوزارة ألمانيا الفيدرالية للتعاون بالنيابة عن  (GIZ) يالتعاون الدولي األلمان هينفذ

 .القليوبيةولقاهرة، الجيزة، ا: اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات الثالثة إلقليم القاهرة الكبرى

، مليون يورو 8.5إلى جانب مساهمة الحكومة األلمانية بمبلغ  مليون يورو 40 منحة قدرها يخصص االتحاد األوروبقد و

إقليم القاهرة مناطق عشوائية مختارة فى  ةالمشروع بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان الحضر الفقراء فى تسع لهذا

، ومساكن جزيرة الدهب والوراق وبوالق الدكرور لقاهرةامحافظة  يمناطق عين شمس وعزبة النصر والمطرية ف)الكبرى 

وإلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية  (.محافظة القليوبية يوالخصوص وقليوب وشبرا الخيمة ف محافظة الجيزة، يف

 جتماعيةإ، يدعم برنامج التنمية بالمشاركة تنفيذ عدة مشروعات المحافظات الثالثةالصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 

ية القدرات مع المحافظات المناطق العشوائية التسعة المختارة، كما ينفذ تدابير تنم يمن خالل الجمعيات األهلية فقتصادية وإ

  واألحياء.

جمعية أهلية تسعى لتوفير مالذ آمن لألطفال يحتضن حواسهم  ي، وهجمعية ألوان وأوتار يالوفد ه زارهاوكانت أول محطة 

 يالفنية وقدراتهم الذهنية. وقد حصلت على منحة لتحسين الخدمات التعليمية ألطفال عزبة النصر. ثم زار الوفد المنطقة الت

تخدم مجتمع عزبة النصر وستنفذ تحت مسؤولية  يستقام فيها وحدة صحية تضم مجموعة من العيادات المتخصصة الت

 يورو. 630.000محافظة القاهرة بميزانية تقدر بـ

د/ أحمد درويش نائب وزير ورافقه  وروبية،السيد/ مايكل ميلر، رئيس وحدة الشرق األوسط بالمفوضية األالوفد  نضمتو

، كما مثل محافظة القاهرة القائم بأعمال يهويدا بركات مديرعام التعاون الدول/ اإلسكان لشئون المناطق العشوائية، ود

 يالمحافظ سيادة اللواء أحمد تيمور، ود/ جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة، والمهندس عادل عبد الظاهر رئيس ح

 القاهرة. يتطوير المناطق العشوائية ف البساتين، والمهندس أشرف حسنين رئيس وحدة

 



 

 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات:

 

 االتحاد األوروبي:

    Stephane.DAVID@eeas.europa.euمدير البرنامج: ستيفان دافيد  

   Rasha.serry@eeas.europa.euالمسؤول اإلعالمى: رشا سري 

    www.eeas.europa.eu/delegations/egypt :الموقع

    www.facebook.com/EUDelegationegypt :الفيسبوك

 @EUinEgyتويتر: 

 

 

 ة:األلمانيسفارة الجمهورية  الفدرالية 

 ليش ألستاذ سباستيانمستشار أول للتعاون اإلنمائى: ا 

amt.de-a@kair.auswaertiges-1-wz 

 /http://www.kairo.diplo.deالبريد اإللكترونى: 

 

 

 بالمشاركة فى المناطق الحضرية:برنامج التنمية 

 guenther.wehenpohl@giz.deمنسق البرنامج: دكتور جونتر فيهينبول 
  Yasmin.yehia@giz.de مسئول التواصل واإلعالم: األستاذة ياسمين يحيى 

  www.giz.deurban.net; -Egyptالبريد اإللكترونى:
 /https://m.facebook.com/PDPeg الفيس بوك:

 
 

 

mailto:Rasha.serry@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/delegations/egypt
http://www.facebook.com/EUDelegationegypt
mailto:wz-1-a@kair.auswaertiges-amt.de
mailto:wz-1-a@kair.auswaertiges-amt.de
http://www.kairo.diplo.de/
mailto:guenther.wehenpohl@giz.de
mailto:Yasmin.yehia@giz.de
http://www.giz.de/
https://m.facebook.com/PDPeg/

